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GEALL: TREKKEN TUSSCHEN MALMEDY
EN ECHTERNACH TERUG.
Versterkingen aan beide zijden.
Von Rundstedt werpt steeds meer troepen en materiaal in den strijd, die
den oorlog weer buiten de D.
grenzen moet brengen. Achter het
front zijn de wegen vol en'de geall.
luchtmacht maakt een dankbaar ge'
bruik van haar overwicht in de lu ebt
waardoor gisteren 95 Duitsche tanks "
buiten gevecht gesteld werden.-" De
Amerikanen trekken langzaam terug over een 80 km. breed front tussen

AMERIKA EN DE POOLSCHE

QUESTIE
De Am. Min. van £uitenl. Zaken heeft
een verklaring afgelegd over het Am.
standpunt ten aanzien van het Pool
sche probleem. De V.S, zijn van
meening,- dat de grensquesties tot
a den oorlog moeten worden uitgesteld

hoewel dit een regeling door middel van vriendschappelijke besprekingen en overeenkomsten niet uitsluit. Als de betrokken landen
het eens kunnen worden over de
poolsche grenzen, 'zal de Amerihiertegen geen
Malmedy en Echternach. Het schijnt dat kaansche regeering
bezwaar hebben: Zou Polen in verze ongeveer 25 km. terrein hebben prijs plaatsing
van bevolkingsgroepen
gegeven. Ook achter het geall. front
toestemmen,
dan zalAmerika Polen
wemelt het van de versterkingen.
hierbij helpen. De V.S. handhaven
Gen. 'Eisenhower heeft bepaald, dat er hun traditionele politiek, waar-''
voorlopig .geen gedetailleerd nieuws
bij zij weigeren bepaalde grenzen
van het front mag worden vermeld. De
te garanderen.
Siegfriedlinie-stad Dillingen is nu
practisch van vijanden gezuiverd.
HET LAATSTE NIEUWSUIT
GDYNIA AANGEVALLEN
GRIEKENLAND.
uitschakeling
van
WilKiel en
Na de
Er is weer hevig gevochten in de
helmshaven. heeft de Duitsche vloot
Grieksche hoofdstad en omgeving»
haar toevlucht gezocht in de Poolsche De besprekingen over de instelling
havenstad Gdynia, waar o.a. de vestvan een regentschap worden voortgezakkruisers Lutzow en von Scheer en
zet. Het schijnt evenwel dat de
4 kruisersliggen. Gdynia werd door
Grieksche regeering als zoodanig
Eng, bommenwerpers gisteren zeer zwaar daaromtrent geen voorstellen zal doen
gebombardeerd. Verder werden spoorweg- Daaruit zou men kunnen afleiden,
emplacementen en fabrieken in München, dat er in.het kabinet geen eenCoblenz, Keulen, Blechhaiamer, Odenthal, stemmigheid heerscht over een even-- '
Graz en Sopron onder handen genomen.
tueele regentschap van den aarts~
startplaat
de
V.-II
werden
Nederland
bisschop
In
van Athene.
sen bestookt.

JAPANSCHE VLIEGTUIGVERLIEZEN.
AMERIKAANSCHE ONDERZEEERS
IN ACTIE
In de afgelopen week zijn in het
gebied der Philippijnen ruim 740
Am, onderzeeërs hebben 33 Jap. schepen,
Jap. vliegtuigen buiten gevecht
en 2 torpewaaronder 1 lichte kruiser
gesteld. Sedertdien zijn
gebracht zijn.
dojagers tot zinken

ervalwee*
48 boven Mindoro neergeschoten,
In drie dagen tijds-zijn er in dw
omgeving van Luzon 28 Jap. vaartuigen door bommenwerpers' tot
zinken gebracht.

DE GRIEKSCHECRISIS

NA DE VEROVERING VAN

Onderhandelingen duren voort

FAENZA

De onderhandelingen tor oplossing van
de Grieksche* crisis duren voort, dr is
nog wel niet veel voortgang gemaakt
maar het feit, dat or druk onderhandeld wordt is toch een-gunstig teken.
Dr zijn trouwens, naar-de byzondcro
correspondent, van de 'ximes uit Athene
seintj mae.r twee .uitwegen; "don oorlogdie Giekonland ...zcu-ruiheeren en haat
en verbittering', zou-- 'achterlaten, of
oen compromis .''Natuurlijk zal alles
in het werk worden gesteld om tot het

compromis' te'komen. Hot idee

van eon
regentschapvan de adrtsbisschop van
Athene maakt .vorder voortgang maar or'
schijnen bezwaren to rijzen togen eon
rogentschapsraa'd, omdat dc verschillen
do groepen liet over de' oainonstelling
ervan, niet zoo spoedig oens zouden
ku*n«n worden. De gevechten in en bij
-thenc nomen weer' ili hevigheid toe.
Dc-Britten .^n-aken op verscheidene ponten belangrijke vooruitgang o.a. bij
het station an aasST don Pyr&ous*
DELANDING OP MINDORO
De landing Van, .de Am» Op Mindoro is
in het beginstadium een succes. Niet
alleen hooft" si.j in'f Oito oen eindo
gemaakt aan de campagne op Leyte, die
nu nog.maar van secundair belang is,
maar zij maakt bovendien goede vorderingen. De groote stad San José op
Mindoro os veroverd, evenals het vliegveld bij,de stad en in totaal zijn de
Am. 20 km v-tt'dQ kust opgerukt.
Japdft. ..word w@rr gebombardeerd.

In Italië zijn do geall. troepen na
de verovering .van Paohza onmiddellijk vorder opgerukt. Do terreinwinst op den weg naar Bologna bc-,
droog' gisteren :meer dan 15 'km.

STEUN VOOR EUROPA

-

De Jngolsch.e onder-miniatar van Buitenlandseho Zakon, Richeerg Law, is
Zaterdag mot enige ambtenaren van
zijn Ministerie on van de Ministeries
van .Oorlog on Productie in dashington
aangekomen om besprekingen., te voeren
over steun verleningen aan. de bevrijde
gebieden in dUropa.'

LUCHTACTIVITEIT
De R.A.F, drong gist er onacht diep' .

in Puitschalnr-d door:'met'oen aanval,
op Ulm aan den Donau,' t'usscheh'" S.tut.gart en Münchcn. Hot was dc eerste
keer., dat Ulm vcrkecrscèntrdm.-en i-n-dustriestda ward gebombardeerd. -den
paar uren lator bombardeerden lancasters München en gistermorgen bombardeerde de 'R.A.F. bovendien nog
Duisburg in het Roergebied, g
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EVACUATIE VAN WALCHEREN
Wij hebben reeds gisteren gemold, dat
; dc ergst overstroomde gedeelten-van
Walcheren op het o ogenblik worden
geëvacueerd. Een byzondaro correspondent van Reutor meldt daaromtrent:
"De Br» Marino heeft spociaal 18 reddingsboöten van schepen uit dng. voor
dit doel naar Y/alohcren gebacht. Deze
booten worden hier be -.anl ooor plaatselijke schippers, dio do situatie
go c d k cmi en., Ook si eepbo o t en en Tugs
holpon mode. Op die manier worden er

>
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AAN SLOWAAKSCHE GRENS

Het lager van gen; Malinowski hoeft ,
op een dorde punt de zuidelijke grens
ongeveer
dag weg-'
van Slowakije al. ten BV/., van Biskolosz gehaald, 500 portonen por bevolking
De. geëvacueerde
in het- dal van de rivier-de S-ai-o. Dit
wordt allereerste, naar een school in
op rukken van de'Russen langs de geMi dd e 1bur g gebr ach S. waar zi j do or
hele zuidelijke grens van Slowakije
hulptorkt minder, do -aandacht dan do strijd. leden der Eng.. vrouv;anlijke
Engein
dia
(Nederlanders,
troepen
om Budapest. ..Niettemin is hot van
verpleegland zijn opgeleid) en Nol.
groot belang -'omdat hot de-ld troepensters verzorgd worden. -Da.-.ma worden .
macht in 'Slowakije., dio nog verder
en Z ..Bevenaar het ©ostonstaat, in gevaar brengt zij overgebracht naar N. personen
»
land, wear ongeveer 8000
"* * j. . :-donderdak kunnen vinden. Van e-en gehele
ontruiming van Walcheren is geen sprak)
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